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Szeged - Egyik olvasónktól az elmúlt években összesen
másfél millió forint értékű virágot loptak a városszerte
tevékenykedő virágtolvajok. Hogy hol és hogyan adnak
túl a zsákmányon, nem tudni - a Mars téri piacon az
igazgató szerint biztosan nem bukkan fel a lopott áru.
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Másfél millió forintos kárt okoztak az elmúlt 16 évben a virágtolvajok egy
neve elhallgatását kérő
A polgárőröknek sem szólnak
olvasónknak. Csörög
rovatunkat hívta, és elmondta,
Sándor János, az Alsóvárosi Polgárőr
évek óta nem tud egyetlen szál
Közhasznú Egyesület elnöke lapunknak
virágot sem bevinni a házba –
elmondta, hogy nekik még nem szóltak
azokat a környékbeli
viráglopások miatt. – Jóban vagyunk a
kertekben és a piacon látja
lakossággal, de sem arról nem
viszont. A felszerelt kamera
tájékoztattak, hogy a kertekből
sem jelent megoldást a
lopnának, sem arról, hogy a temetőben
problémára.
ilyen gond lenne – mondta Sándor
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János.
– Volt, hogy kimentem a
kertbe, a növényeimnek hűlt helye volt, de egyszer 5 ezer, egyszer pedig 4 ezer
forintot találtam a helyükön. Nem tudom, hogy az illető a zsebéből rántotta ki,
vagy ellenszolgáltatásnak szánta, de ugyanaz lehetett a besurranó, mert a
pénz ugyanúgy volt összetekerve – mondta felháborodva olvasónk, aki éppúgy
szereti az egyszerű krizantémot, mint a ritka, drágább növényeket. Volt, hogy
még az ásáshoz használt spaklit is megtalálta a virágai helyén.

24 ÓRA

SZÓRAKOZÁS

SPORT

PROGRAMOK

Az első estéjét sem
tölti a kórházban
Katalin és Vilmos
herceg újszülött a Fotók

hirdetés

Kisalfold.hu ajánlja

ÁLLÁS

INGATLAN

Bőnyi rendőrgyilkosság - Győrkös
tegnap nem tett vallomást, a tárgyalás
ma folytatódik

Szolgáltatások

ELADÓ

KIADÓ

Tövestül és szálastul is lop a virágma a. Fotó: Karnok Csaba (galéria)

Korábbi cikkeinkben megírtuk (2016. március 16.: Visszajár a tolvaj a
klinikakertbe, 2016. március. 31.: Virágtolvaj csapott le a füvészkertben is),
hogy az Orvosi Biológia Intézet kertjéből szálastul, az SZTE Füvészkertből pedig
tövestül vitték el a virágokat. Akkor is felmerült a kérdés, vajon a saját
kertjükbe, asztalukra viszik, vagy a piacon adják el a zsákmányt.
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Déliapró

Mivel a bűncselekményi értékhatár 50 ezer forint, úgy tűnik, kevesen jelentik
be, hogy ellopták a kertjükből a virágokat. A Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányságtól legalábbis nem kaptunk erre vonatkozó adatot. 50 ezer
forintos értékhatár alatt csak szabálysértési eljárást indíthatnak.
Ellátogattunk a Mars téri piacra, ahol végeláthatatlan mennyiségben
sorakoznak a cserepes és vágott virágok egyaránt. Nárcisz, muskátli, orchidea,
jácint és még sok más színpompás növény. Németh István, a piac igazgatója
lapunk kérdésére elmondta, hogy ismerik a kereskedőket, hiszen több éve ott
árusítanak, áruikat megbízható forrásból szerzik. – Ha mégis látunk valami
gyanúsat, intézkedünk, hiszen a biztonsági őrök és a díjbeszedők is ügyelnek
erre, de ilyenre még nem volt példa – tájékoztatott Németh István.
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